Usnesení z 41. schůze rady města konané dne 9.9.2008
Rada města Uherské Hradiště
schválila
•

výplatu zálohy za 1. pololetí 2008 na roční odměnu ředitelů příspěvkových organizací Klub kultury Uherské
Hradiště, Městská kina Uherské Hradiště, Slovácké divadlo Uherské Hradiště, Knihovna B. B. Buchlovana,
Penzion - městské sociální centrum UH a Sportoviště města Uherské Hradiště dle předloženého návrhu

•

dotace, příspěvky a dary ve druhém pololetí 2008 následovně (dary ve výši do 20 tis. Kč)

•

občanskému sdružení Old Stars Hradišťan změnu účelu dotace schválené usnesením 577/34/R/2008 dne
13.5.2008 ve výši 20 tis. Kč nově na účel "pořízení 6 ks nových mužských kordul k hradišťskému kroji"

•

uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene spočívajícího v právu zřízení (uložení),
provozu, údržby a oprav podzemního vedení veřejné komunikační sítě na částech pozemků p.č. 3000/112 v
délce cca 106 bm, p.č. 3023/95 v délce cca 16 bm, p.č. 3058/10 v délce cca 28 bm, p.č. 3061/1 v délce
cca 55 bm, p.č. 3061/4 v délce cca 5 bm, p.č. 3061/6 v délce cca 2 bm, p.č. 3061/13 v délce cca 3 bm,
p.č. 3061/15 v délce cca 5 bm, p.č. 3141/1 v délce cca 4 bm, p.č. 3058/22 v délce cca 14 bm, vše v
celkové délce cca 238 bm, vše v k.ú. Mařatice; pro oprávněného společnost INTERNEXT 2000, s.r.o. za
jednorázovou úhradu 30,- Kč/bm

•

uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene spočívajícího v právu umístění kabelového
vedení VN a trafostanice na částech pozemků p.č. 3015/96 v délce cca 80 bm, p.č. 3015/50 v délce cca 12
bm, p.č. 3015/37 v délce cca 107 bm, p.č. 3016/76 v délce cca 43 bm a výměře cca 10 m2 a p.č. 3015/75
v délce cca 12 bm (vše v celkové délce cca 254 bm), vše v k.ú. Mařatice; pro oprávněného společnost
E.ON Distribuce, a.s. za jednorázovou úhradu 30,- Kč/bm a 1 000,- Kč/trafostanice

•

výpůjčku části pozemku p.č. 3015/96 o výměře 55 m2 a části pozemku p.č. 3015/50 o výměře 15 m2, oba
v k.ú. Mařatice, společnosti GG Interstyl, s.r.o. za účelem stavby VO a kanalizace; na dobu určitou do doby
převedení stavby na město, nejdéle však 1 rok po kolaudačním souhlasu této stavby

•

výpůjčku části pozemku p.č. 1347 o výměře 42 m2 v k.ú. Uherské Hradiště, Ing. Bohumilu Otáhalovi na
dobu určitou po dobu životnosti stavby RD za účelem zřízení příjezdové komunikace ke garáži u RD

•

výpůjčku částí pozemků p.č. 399/2 o výměře 324 m2, p.č. 399/23 o výměře 566 m2, p.č. 399/25 o
výměře 27,7 m2, p.č. 578 o výměře 1,3 m2, p.č. 399/31 o výměře 420 m2, p.č. 399/34 o výměře 446 m2
, p.č. 399/30 o výměře 838 m2, část pozemku p.č. 399/33 o výměře 20 m2 a část st.p.č. 1125 o výměře 5
m2, vše v k.ú. Mařatice; společnosti Aquapark Uherské Hradiště, s.r.o. za účelem výstavby "Sportovně relaxačního centra Uherské Hradiště"; na dobu určitou po dobu životnosti stavby

•

výpůjčku částí pozemků p.č. 399/2 o výměře 999 m2, p.č. 399/23 o výměře 826 m2, p.č. 399/25 o
výměře 505 m2 a p.č. 578 o výměře 567 m2, vše v k.ú. Mařatice; společnosti Aquapark Uherské Hradiště,
s.r.o. za účelem výstavby "Sportovně - relaxačního centra Uherské Hradiště"; na dobu určitou po dobu
výstavby

•

uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o výpůjčce č. 2008/75/SMM uzavřené dne 12.2. 2008 mezi městem
Uherské Hradiště a Střední školou MESIT, o.p.s. spočívající v možnosti realizace drobných úprav na
pozemku p.č. 862/8 o výměře 3 206 m2 v k.ú. Mařatice, který je předmětem výpůjčky (jedná se o
částečné oplocení plochy na kopanou, opravu povrchu hřiště na volejbal, přesunutí stolu na stolní tenis a
úpravu plochy kolem stolu)

•

pronájem nebytových prostor, a to prodejní plochy o výměře 475,87 m2, zázemí o výměře 286,40 m2,
vestibulu o výměře 8,48 m2 a nákladní rampy o výměře 40,75 m2, vše o celkové výměře 811,5 m2, vše v
I. NP objektu č.p. 1156, ulice Štěpnická, Uherské Hradiště, společnosti AHOLD Czech Republic, a.s. s výší
nájmu 120,- Kč/m2/měsíc; na dobu určitou 7 let; za účelem zachování stávající prodejny potravin

•

výpůjčku části pozemku p.č. 1157/1 o výměře 32,40 m2 v k.ú. Jarošov u Uherského Hradiště, SBD
Slovácko na dobu určitou po dobu životnosti stavby bytového domu č.p. 468 - 471; za účelem přístavby
lodžií

•

výpůjčku části pozemku p.č. 1157/1 o výměře 16,10 m2 v k.ú. Jarošov u Uherského Hradiště na dobu
určitou po dobu životnosti stavby bytového domu č.p. 464 - 465; za účelem přístavby lodžií

•

pronájem nebytových prostor učeben č. 3.03, č. 3.04, č. 3.30, č. 3.31, vše ve III. NP budovy č.p. 1531,
Studentské náměstí, Uherské Hradiště, Obchodní akademii, Vyšší odborné škole a Jazykové škole s právem
státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště ve spolupráci s Vysokou školou báňskou - Technickou univerzitou
Ostrava a UTB Zlín, Fakultě technologické za účelem poskytnutí učeben do užívání v čase výuky podle
předložených učebních rozvrhů, nejvýše však v rozsahu určeném v přehledu obsazení učeben; na dobu
neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou; s výší nájmu pro každou učebnu ve výši 100,- Kč/hodina výuky;
celková částka za pronájem bude fakturována na základě skutečného počtu odučených hodin evidovaných
pronajímatelem dle předloženého rozvrhu výuky, který je pro obě strany závazný; přidělená kapacita,
která dle předložených rozvrhů nebude využita, bude nabízena k volnému krátkodobému pronájmu jiným
subjektům

•

ukončení Mandátní smlouvy pro správu nemovitostí a záležitostí spojených s výkonem práv a povinností
vlastníka nemovitosti včetně všech dodatků a příloh, uzavřené dne 7.4. 1999 mezi městem Uherské
Hradiště a společností R.K. Servis spol. s r.o. dohodou ke dni 31.12. 2008

•

prominutí nájmu v celkové výši 63 521,40 Kč za období od 15.5. 2008 do 23.7. 2008 (tj. celkem 69 dní) z
důvodu rekonstrukce kina Mír, náměstí Míru, Uherské Hradiště, Ing. Petru Tománkovi, panu Richardu
Tesařovi - TT 206, panu Vítězslavu Chromkovi VICHR PRODUCTION a panu Filipu Dohnalovi; všichni jako
členové Sdružení KLUB MÍR, které má na základě Nájemní smlouvy č. 2007/482/SMM ze dne 2.7. 2007 v
pronájmu nebytové prostory v budově č.p. 765 (Kino Mír)

•

změnu usnesení RM č. 664/39/R/2008 ze dne 29.7. 2008 v odst. I. v bodě 1., a to následovně: původní
znění: RM schvaluje pronájem části pozemku p.č. 653/27 o výměře 16 m2 v k.ú. Uherské Hradiště, paní
Lence Hanáčkové s výší nájmu 650,- Kč/m2/rok; na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou; za
účelem zřízení letní zahrádky
nové znění:

•

RM schvaluje pronájem části pozemku p.č. 653/27 o výměře 16 m2 v k.ú. Uherské Hradiště, paní Lence
Hanáčkové s celkovou výší nájmu 2 928,- Kč/doba nájmu; na dobu určitou od 1.8. 2008 do 30.9. 2008; za
účelem zřízení letní zahrádky

•

uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o výpůjčce č. 2004/390/SMM uzavřené dne 12.5. 2004 mezi městem
Uherské Hradiště a Mgr. Boleslavem Lysákem - BEL spočívající ve zúžení předmětu výpůjčky o zastřešenou
zastávku Uherské Hradiště - autobusové nádraží

•

uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o výpůjčce uzavřené dne 14. 12. 2005 mezi městem Uherské Hradiště a
Základní školou a Mateřskou školou, p. o. spočívající ve zúžení předmětu výpůjčky o objekt Stará Cesta
č.p. 208

•

výpůjčku pozemku p.č. 3012/66 o výměře 9 m2 a části pozemku p.č. 3012/67 o výměře 9 m2, oba v k.ú.
Mařatice, Ing. Marii Popelkové a Mgr. Kláře Popelkové na dobu určitou po dobu životnosti stavby RD č.p.
1106; za účelem úpravy vjezdu na zahradu u RD č.p. 1106

•

pronájem pozemku st.p.č. 239/2 o výměře 95 m2 v k.ú. Uherské Hradiště, paní Blance Sojákové s výší
nájmu 100,-- Kč/rok; na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou; za účelem využití pozemku jako
předzahrádky u RD č.p. 151

•

uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu umožňující využití
pozemku pro účely zřízení a provozování zařízení distribuční soustavy - spočívající v umístění nového
kabelového vedení NN v délce cca 45 bm a rozpojovací skříně (výška 1920 mm, šířka 530 mm, hloubka
240 mm) do-na části pozemku p.č. 2045/3 o celkové výměře 5 990 m2 v k.ú. Mařatice, pro budoucího
oprávněného E. ON Distribuce, a.s. zastoupená E.ON Česká republika, s.r.o. za celkovou jednorázovou
úhradu 1 850,- Kč

•

uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o výpůjčce č. 2008/447/SMM ze dne 23.5. 2008 uzavřené mezi městem
Uherské Hradiště a společností SYNOT REAL ESTATE, a.s. spočívající ve změně velikosti zapůjčených částí
pozemků z důvodu stavebního zásahu do stávajícího chodníku a ve změně doby výpůjčky na 7 let

•

výpůjčku části pozemku p.č. 1311/1 o výměře 20 m2 v k.ú. Uherské Hradiště, Společenství vlastníků
jednotek 28. října 987 na dobu určitou po dobu životnosti stavby bytového domu č.p. 987; za účelem
výstavby lodžií

•

Smlouvu o partnerství v projektu "Revitalizace ulice Verbířská" s Univerzitou Tomáše Bati Zlín

•

aktualizovaný seznam prioritních úseků cyklostezek

•

operační plán zimní údržby místních komunikací v Uh. Hradišti na zimní období 2008-2009

•

uzavření smlouvy o poskytnutí nadačního příspěvku dle přiloženého návrhu:
1.

na vydání publikace o lidové architektuře a vinohradnické tradici Mařatic

2.

na přípravné aktivity přírodně-kulturního areálu ROCHUS PARK - I. Etapa

•

uzavření Smlouvy o poskytnutí grantu z Revolvingového fondu MŽP na realizaci projektu "Rozvoj místní
Agendy 21 v Uherském Hradišti" dle přeloženého návrhu

•

uzavření plánovací smlouvy na výstavbu parkovacích míst v počtu 18 - s investorem stavebních úprav
objektu čp. 65, Mariánské náměstí v MPZ: Ta Manh Truong s finančním příspěvkem ve výši 658 800,- Kč ve
prospěch města.

•

Statut Vyznamenání starosty města Uherské Hradiště

•

následující termíny svatebních obřadů po projednání v souladu s ust. § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000
Sb., o obcích (obecním řízení), ve znění pozdějších předpisů:

leden
•
únor

17. ledna 2009

•

14. února 2009

březen
•

14. března 2009

duben
•

4. dubna 2009

květen
•

16. května 2009

červen
•

13. června 2009

schválila
•

dle ust. § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů jako místnost k
uzavírání manželství občanskou formou, před Městským úřadem Uherské Hradiště, v případě rekonstrukce
stávající obřadní síně, určenou místnost v budově Reduty. Po stanovenou dobu se nebude za uzavření
manželství na tomto místě vybírat žádný správní poplatek.

•

výsledek výběrového řízení "Výstavba hlasové infrastruktury na technologii IPT pro město Uherské
Hradiště" - provedeného podle zákona č.137/2006 Sb. o veřejných zakázkách v platném znění a Pravidel
pro zadávání veřejných zakázek městem Uherské Hradiště s platností od 1.8.2006, čl.3 písm.a) a čl. 8
odst.4). Vybraný uchazeč: Autocont CZ a.s. s nabídkovou cenou 1 983 643 Kč vč. DPH.

•

výsledek výběrového řízení na stavební práce "REKONSTRUKCE SPORTOVNÍHO AREÁLU VE VÉSKÁCH",
provedeného podle zákona č.137/2006 Sb. o veřejných zakázkách v platném znění a Pravidel pro zadávání
veřejných zakázek městem Uherské Hradiště s platností od 1.8.2006, čl.3 písm. b) a čl. 8 odst.4), veřejná
zakázka malého rozsahu. Vybraný uchazeč: STRABAG a.s., s nabídkovou cenou 1 876 221,- Kč vč. DPH.

•

výsledek výběrového řízení na stavební práce "REKONSTRUKCE ULICE MÁNESOVA", provedeného podle
zákona č.137/2006 Sb. o veřejných zakázkách v platném znění a Pravidel pro zadávání veřejných zakázek
městem Uherské Hradiště s platností od 1.8.2006, čl.3 písm. b) a čl. 8 odst.4), veřejná zakázka malého
rozsahu. Vybraný uchazeč: STRABAG a.s. s nabídkovou cenou 3 676 862,- Kč vč. DPH.

•

výsledek výběrového řízení na stavební práce "REKONSTRUKCE SÁLU KINO MÍR - UHERSKÉ HRADIŠTĚ",
provedeného podle zákona č.137/2006 Sb. o veřejných zakázkách v platném znění; vybraný uchazeč:
ZEVOS a.s. s nabídkovou cenou 3 406 205,-- Kč vč. DPH

schválila ke zveřejnění
•

převod pozemku p.č. 562/16 o výměře 110 m2 v k.ú. Vésky

•

pronájem části pozemku p.č. 217/1 o výměře 80 m2 v k.ú. Uherské Hradiště

•

převod části pozemku p.č. 660/3 o výměře 21 m2 v k.ú. Uherské Hradiště

•

uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene spočívajícího v právu umístění, provozu a
údržby přípojky tepla v délce cca 90 m pro novou stavbu "polyfunkčního objektu" v ulici Hradební, vedenou
v suterénu budovy č.p. 1198 na pozemku st.p.č. 25/1 v k.ú. Uherské Hradiště, pro oprávněné: společnost
Garáže Hradební s.r.o., Elišku a Dušana Šedovy, MUDr. Evu Dokoupilovou, společnost DEVICON s.r.o., Ing.
Zdeňka Popa

•

převod pozemku p.č. 886/9 o výměře 13 m2 v k.ú. Mařatice

•

uzavření Smlouvy o právu provést stavbu protihlukové stěny v délce 24 m na části pozemku p.č. 556/23 o
celkové výměře 13 604 m2 v k.ú. Vésky, mezi městem Uherské Hradiště a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR v
zastoupení ŘSD ČR Správa Zlín

•

výpůjčku části pozemku p.č. 556/23 o výměře 110 m2 a části pozemku p.č. 556/75 o výměře 34 m2, oba
v k.ú. Vésky

•

převod pozemku p.č. 892/3 o výměře 18 m2 v k.ú. Mařatice

•

převod pozemku st.p.č. 1689/6 o výměře 19 m2 v k.ú. Uherské Hradiště

•

uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene spočívajícího v právu zřízení (uložení) a
provozování plynárenského zařízení "PZ" včetně jeho příslušenství na částech pozemků p.č. 653/33 v délce
cca 11 bm a st.p.č. 25/4 v délce cca 56,5 bm, vše v k.ú. Uherské Hradiště, včetně práva vstupu a vjezdu
na předmětné pozemky v souvislosti se zřízením, rekonstrukcemi, opravami a provozováním "PZ" a jeho
příslušenství, pro oprávněného JMP NET, s.r.o., investor stavby: Garáže Hradební s.r.o., Eliška a Dušan
Šedovi, MUDr. Eva Dokoupilová, DEVICON s.r.o., Ing. Zdeněk Pop

•

uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene spočívajícího v právu zřízení (uložení)
kanalizačního řadu na částech pozemků p.č. 653/33 v délce cca 7 bm a st.p.č. 25/4 v délce cca 42 bm, vše

v k.ú. Uherské Hradiště, včetně práva vstupu a vjezdu na předmětné pozemky v souvislosti s opravami a
údržbou kanalizačního řadu, pro oprávněné: společnost Garáže Hradební s.r.o., Elišku a Dušana Šedovy,
MUDr. Evu Dokoupilovou, společnost DEVICON s.r.o., Ing. Zdeňka Popa
•

převod části pozemku p.č. 653/28 o výměře 1 m2 v k.ú. Uherské Hradiště

•

zřízení věcného břemene spočívajícího v právu umístění stavby nad částí pozemku p.č. 653/28 o výměře 5
m2 v k.ú. Uherské Hradiště, pro oprávněného společnost TRANSACT, spol. s r.o.

•

zřízení věcného břemene spočívajícího v právu zřízení a provozování zařízení distribuční soustavy umístění nového kabelového vedení NN do-na části pozemků p.č. 561/8 a p.č. 570, vše v celkové délce cca
16 bm, vše v k.ú. Vésky, pro oprávněného E. ON Distribuce, a.s. zastoupená E.ON Česká republika, s.r.o.
převod části pozemku p.č. 564/1 o výměře cca 50 m2 v k.ú. Vésky

•

zřízení věcného břemene spočívajícího v právu uložení 2 kusů chrániček HDPE o průměru 40 mm a v právu
provozování, oprav a údržby podzemního vedení komunikační sítě na částech pozemků p.č. 1059/52 v
délce cca 8 bm, p.č. 1059/56 v délce cca 95 bm, p.č. 1059/62 v délce cca 5 bm, p.č. 1370 v délce cca 45
bm, p.č. 1421 v délce cca 73 bm, p.č. 1522 v délce cca 33 bm a p.č. 1534/3 v délce cca 7 bm, vše v
celkové délce cca 266 bm, vše v k.ú. Uherské Hradiště, pro oprávněné Českou republiku - Ministerstvo
vnitra a ČD -Telematiku a.s.

•

výpůjčku částí pozemků p.č. 534 o výměře 74 m2 a p.č. 535 o výměře 44 m2, oba v k.ú. Jarošov u
Uherského Hradiště

•

pronájem části pozemku p.č. 235/9 o výměře 678 m2 v k.ú. Sady

doporučila zastupitelstvu města
•

vzít na vědomí plnění rozpočtu města za první pololetí 2008

•

schválit dotace, příspěvky a dary ve druhém pololetí 2008 (dary s hodnotou nad 20 tis. Kč)

doporučila zastupitelstvu města ke schválení
•

nabytí id. 63861/132448 pozemku p.č. 1572 o celkové výměře 14 m2 v k.ú. Uherské Hradiště od Jany
Alagiaové a Alessandra Alagii, id. 18359/132448 pozemku p.č. 1572 o celkové výměře 14 m2 v k.ú.
Uherské Hradiště od společnosti Eurdomus s.r.o., id. 22760/132448 pozemku p.č. 1572 o celkové výměře
14 m2 v k.ú. Uherské Hradiště od společnosti MARLIN, s.r.o. a id. 27468/132448 pozemku p.č. 1572 o
celkové výměře 14 m2 v k.ú. Uherské Hradiště od společnosti PEGAS II. spol. s r.o. za celkovou kupní cenu
5 138,- Kč (cena stanovena dle ZP č. 354-29/2008 vypracovaného dne 27.3. 2008 Ing. Šárkou
Kovaříkovou)

•

zrušení usnesení ZM č. 276/19/Z/2005 ze dne 31.10. 2005 v odst. I. v bodě 12., a to ve znění: ZM
schvaluje směnu části pozemku p.č. 91/1 o výměře 70 m2 z majetku města za část pozemku st.p.č. 86/3 o
výměře 14 m2 z majetku spoluvlastníků: Alagia Alessandro Nicola, Alagiaová Jana, MARLIN B&V, s.r.o. a
PEGAS II. spol. s r.o., vše v k.ú. Uherské Hradišt, a to s doplatkem 500,- Kč/m2 ve prospěch města, a to s
podmínkou úpravy stávající betonové plochy dle APR

•

převod id. 8003/57166 pozemku st. p.č. 2557/1 o celkové výměře 248 m2 v k.ú. Uherské Hradiště panu
Františku Mašlíkovi, id. 7981/114332 pozemku st. p.č. 2557/1 o celkové výměře 248 m2 v k.ú. Uherské
Hradiště,paní Evě Tomeškové, id. 7981/114332 pozemku st. p.č. 2557/1 o celkové výměře 248 m2 v k.ú.
Uherské Hradiště paní Jitce Tomeškové, id. 13063/57166 pozemku st. p.č. 2557/1 o celkové výměře 248
m2 v k.ú. Uherské Hradiště,paní Ivaně Vávrů, id. 6106/57166 pozemku st. p.č. 2557/1 o celkové výměře
248 m2 v k.ú. Uherské Hradiště,panu Jiřímu Vrágovi, id. 3967/28583 pozemku st. p.č. 2557/1 o celkové
výměře 248 m2 v k.ú. Uherské Hradiště manželům Jindřichu a Boženě Častulíkovým, id. 3013/28583
pozemku st. p.č. 2557/1 o celkové výměře 248 m2 v k.ú. Uherské Hradiště manželům Františku a Anně
Obdržálkovým, a id. 8053/57166 pozemku st. p.č. 2557/1 o celkové výměře 248 m2 v k.ú. Uherské
Hradiště manželům Peteru a Boženě Vierikovým za kupní cenu 500,- Kč/m2

•

směnu pozemků v k.ú. Mařatice vyjádřenou GP č. 2045-31/2008 takto: město Uherské Hradiště směňuje a
převádí do vlastnictví pana Mgr.A Antonína Macha část původního pozemku p.č. 1446 (zahrada) o výměře
67 m2 (díl "f" o výměře 49 m2 a díl "c" o výměře 18 m2) a část původního pozemku p.č. 1451 (zahrada) o
výměře 25 m2 (díl "g"); pan Mgr.A Antonín Mach směňuje a převádí do vlastnictví města Uherského
Hradiště část původního pozemku p.č. 1445 (zahrada) o výměře 58 m2 (díl "h"); směna pozemků je bez
doplatku; náklady spojené s převodem budou hrazeny smluvními stranami společně a nerozdílně

•

převod pozemku p.č. 854/3 o výměře 201 m2 v k.ú. Mařatice, panu Igoru Pavelkovi za kupní cenu 150,Kč/m2

•

uzavření Smlouvy o právu provést stavbu přípojek inženýrských sítí s napojením na komunikaci na části
pozemku p.č. 3015/37 v délce 112 bm (přípojka horkovodu), na části pozemku p.č. 3015/75 v délce 8 bm
(přípojka horkovodu) a na částech pozemků p.č. 3016/76 v délkách 16 bm (přípojka horkovodu), 38 bm
(přípojka NN), 12 bm (přípojka vodovodu) a výměrách 40 m2 (dotažení zpevněné plochy komunikace) a 4
m2 (dotažení zpevněné plochy chodníku), vše v k.ú. Mařatice, mezi městem Uherské Hradiště a společností
EVPÚ Defence s.r.o.

•

uzavření Smlouvy o právu provést stavbu parkovacích míst k polyfunkčnímu domu na části pozemku p.č.
132/1 o výměře cca 570 m2 v k.ú. Uherské Hradiště, mezi městem Uherské Hradiště a společností KCB
development, s.r.o.

souhlasila
•

s úhradou dlužného nájemného a úroků z prodlení Michala Kolaříka ve dvanácti měsíčních splátkách dle
splátkového kalendáře

•

s použitím historického znaku města na materiálech připravovaných k semináři AUÚP, pořádaném ve dnech
16. - 17. 10. 2008

•

s použitím historického znaku města za účelem jeho umístění na dresy SDH Vésky při konání soutěže v
požárním sportu

•

s použitím historického znaku města za účelem jeho zveřejnění na stránkách Moravských vinařských stezek
(www.vinarske.stezky.cz)

vzala na vědomí
•

dosažené výsledky hospodaření s majetkem města u správců za 1. pololetí roku 2008

•

dosažené výsledky hospodaření zřízených příspěvkových organizací za 1. pololetí roku 2008

•

dosažené výsledky hospodaření obchodních a obecně prospěšné společnosti s významným majetkovým
podílem města za rok 2007

•

smlouvy na dotace, dary a příspěvky ve druhém pololetí 2008, uzavřené starostou města na základě
doporučení odborných komisí rady města, tj. v souladu s usnesením rady města č. 589/37 ze dne
13.7.2004

•

změnu v subjektu nájemce nebytového prostoru v budově č.p. 1156 a části štítové zdi na předmětné
budově (umístění reklamy) ze společnosti TRADECO, spol. s r.o na společnost Soško s.r.o., na základě
Smlouvy o prodeji části podniku uzavřené mezi subjekty dne 27.6. 2008

•

Generel cyklistické dopravy Uherského Hradiště

•

konání podzimního semináře AUÚP v Uherském Hradišti ve dnech 16.-17.10. 2008

•

zprávu o činnosti komisí Rady města za 1. pololetí a II. čtvrtletí roku 2008

neschválila
•

pronájem pozemku st.p.č. 217/3 o výměře 123 m2 v k.ú. Uherské Hradiště, p. Claudiu Rossi

neschválila ke zveřejnění
•

výpůjčku částí pozemků p.č. 653/33 o výměře 300 m2, st.p.č. 25/4 o výměře 830 m2 a st.p.č. 25/21 o
výměře 60 m2, vše v k.ú. Uherské Hradiště

•

převod pozemků p.č. 858/2 o výměře 236 m2, p.č. 858/54 o výměře 224 m2 a p.č. 859/4 o výměře 426
m2, vše v k.ú. Mařatice

•

zřízení věcného břemene spočívajícího v právu zřízení a provozování zařízení distribuční soustavy umístění přípojky NN do části pozemku p.č. 659/2 v k.ú. Uherské Hradiště, pro oprávněného SLOVÁCKO,
stavební bytové družstvo

•

převod části pozemku p.č. 3005/49 o výměře 52 m2 v k.ú. Mařatice

•

převod pozemku p.č. 1378/4 o výměře 2 681 m2 v k.ú. Babice

•

pronájem části pozemku p.č. 194/3 o výměře cca 70 m2 v k.ú. Jarošov u Uherského Hradiště

uložila
•

řediteli příspěvkové organizace Klub kultury Uherské Hradiště opravit účetní výkazy v roce 2008 tak, aby v
nich byl zahrnut skutečně dosažený hospodářský výsledek za rok 2007 a účetní závěrka za 3. čtvrtletí 2008
byla odeslána na Krajský úřad Zlínského kraje se správnými údaji, včetně vysvětlení objasňujícího postup
při účtování hospodářského výsledku za rok 2007

udělila
•

Vyznamenání starosty města Uherské Hradiště Petru Šobáňovi, Miroslavu Dudovi a Lukáši Šimčíkovi za
udržování a rozvoj tradiční lidové kultury

jmenovala
•

paní Hanu Hájkovou do funkce tajemnice komise cestovního ruchu a prezentace

•

pana Jana Wursta do funkce člena místní komise Mařatice

•

paní Petru Kučerovou do funkce tajemnice společenské komise

•

paní Marii Jilíkovou, členkou společenské komise

odvolala
•

paní Martu Ondrovou z funkce tajemnice komise cestovního ruchu a prezentace

•

pana Ing. Zdeňka Katrňáka z funkce člena místní komise Mařatice

•

paní Marii Jilíkovou z funkce tajemnice společenské komise

